
 

 لعلوم االسالميةمجلة كلية ا
 (ٕٓٔ-ٜٓٔـ دراسة لغوية ) سورة المائدة خواتيم 

 

                                                    945                                  

 م7172أيلول  72ـــ   هـ7744ذي الحجة 74(   74) العدد

                                                                                                        

 

  

 
 التمهيد:

سياب إلت كسائر السور المدنية جانب التشريع بو االسور المدنية الطويمة وقد تنسورة المائدة من 
خر ما نزل آىل الكتاب, وىي أجانب موضوع العقيدة وقصص  إلىنفال, ل مثل سورة البقرة والنساء وا

 .(ٔ)ن ليس فييا منسوخ وفييا ثمان عشرة فريضةآمن القر 
 الحكامل واالحديبية , وجميعيا يتن ( منمنصرف رسول اهلل )عند نزلت ىذه السورة  
المنيج الرباني الذي  إلىة تكوينيا وىي بحاجة يافي بد نتاية كاإلسالمالن الدولة  , الشرعية

لتيا السورة و االتي تنالشرعية  الحكام. وأما (ٕ)يعصميا من الزلل ويرسم ليا طريق البناء واالستقرار
, حد السرقة,  الطيارة أحكام, الردة,  نكاح الكتابيات , حرامإلالعقود, الذبائح, الصيد, ا أحكامفيي: )

حرام, الوصية إلسر, كفارة اليمين , قتل الصيد في ايالخمر والم أحكام الرضحد البغي, االفساد في 
 (ٖ)عند الموت, البحيرة والسائبة, الحكم عمى من ترك العمل بشريعة اهلل(.

لىو   جانب ذلك التشريع قص اهلل عمينا في ىذه السورة بعض القصص لمموعظة والعبرة  ا 
التمرد والطغيان ممثمة في ىذه الشرمذة  إلىفذكر قصة بني اسرائيل مع موسى وىي قصة ترمز 

وربك فقاتال إّنا ىاىنا قاعدون( وما حصل ليم  أنتالباغية من )الييود( حين قالوا لرسوليم )إذىب 
 إلىوالضياع إذ وقعوا في ارض التيو اربعين سنة. ثم قصة ابَني آدم وىي قصة ترمز من التشرد 

خاه ىابيل أقتل قابيل إذ الصراع العنيف بين قوتي الخير والشر, ممثمة في قصة قابيل وىابيل, 
اريق فييا الدم البريء الطاىر, والقصة تعرض لنموذجين  الرضل جريمة نكراء تحدث في أو نتاوك

ثيمة, ونموذج النفس الخيرة الكريمة )فسولت لو نفسو البشرية: نموذج النفس الشريرة ال من نماذج 
 صبح من الخاسرين(.أقتل أخيو فقتمو ف

لحواريين ا مماأمعجزة لعيسى بن مريم ظيرت عمى يديو  نتاكما ذكرت السورة قصة المائدة التي ك 
اهلل ما ال  إلىمناقشة الييود والنصارى في عقائدىم الزائفة إذ نسبوا  ضاً أيوالسورة الكريمة تعرض 

نجيل, وكفروا برسالة النبي إل يميق من الذرية والبنين ونقضوا العيود والمواثيق, وحرفوا التوراة وا
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السورة الكريمة بالموقف الرىيب ختتمت اوقد ))باطيل,أالالت و ضآخر ما ىنالك من  إلى( محمد )
شياد ويسألو ربو ل( عمى رؤوس اكبر حيث يدعى السيد المسيح عيسى بن مريم)ل يوم الحشر ا

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ٹ ٹ چ  من دون اهلل اتبكيتا لمنصارى الذين عبدو 

عداء لويالو من موقف مخز   ,(ٗ)چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
, وسبب تسميتيا لورود ذكر المائدة فييا (٘)((اهلل, تشيب ليولو الرؤوس وتنفطر من فزعو النفوس

عجب ما أة تدل عمى صدق نبوتو وتكون ليم عيدا قصتيا أي( طمب الحواريون من عيسى ) إذ
 .(ٙ)الكبيرات كثيرة ولطف عظيم من اهلل العمي يآذكر فييا الشتماليا عمى 

 وسنختصر في بحثنا عن خواتيم ىذه السورة لغويا:
 ا الصىتية:يا: القضألولاملبحث ا

 لتيا في خواتيم سورة المائدة ما يأتي:و اا الصوتية التي تنياىم القضأمن 
 :عاللاإل ال:أو 
 أومرض,  أوا كان نوعو من صحة أيلغة: مصدر عمة: اعّل وداللتو: التغيير في الشيء  عاللاإل 

. (ٚ)إصابة. والعمة: المرض وصاحبيا معتل والعمة حدث يشغل صاحبو من وجيو والعميل المريض
( وكذلك اليمزة في بنية والف والياء والو ل فيو تغيير يجري عمى أصوات العمة )ا :وأما اصطالحا

 العمة أحرفحذف وىو تغيير يصيب  أوتسكين  أو)مصدر( تغيير الحرف بقمب  عالل:اإلالكممة. ف
بالقمب والنقل والحذف  إعاللنواع ىي أ عاللاإل. و (ٛ)(؛ لغرض التخفيفوالف, الياء , الو ل )ا

 والتسييل.
اليمزة حرفا آخر من ىذه  أو( واالعمة )االلف والياء والو  أحرفحد أبالقمب: وىو قمب  عاللاإل -ٔ
 منيا:. وقد جاءت في خواتيم سورة المائدة أنماط مختمفة (ٜ)حرفال
ڀ  ڀ  چ :تعالىالتي وردت في ىذا النوع )عيد( وذلك في قولو  ظلفاال ياءًا: ومن  واقمب الو ( ٔ

ياءأ( لسكونيا بعد كسرة لمجانسة الحركة التي  وا, فـ)عيد( أصميا ِعْود قمبت الو (ٓٔ)چٺ
غير مدغمة  :أين تمى كسرة وىي ساكنة مفردة إياءًا وذلك  وا, عمال بالقاعدة تقمب الو (ٔٔ)قبميا
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صميا )رضَو( أ, فـ)رضي( (ٖٔ) چ  ىثمت  ىت  يت  جث  مث  ختچ  :تعالى, و)رضي( وذلك في قولو (ٕٔ)بيا,
وقعت بعد كسر  إذاياءا  وا, عمال بالقاعدة تقمب الو (ٗٔ)ن مصدره من الرضوانل النكسار ما قبميا 

 .(٘ٔ)وىي الم الفعل
ڀ  چ : تعالى)قالوا( في قولو  عاللاإلالتي جاءت في ىذا النوع من  ظلفاال : من ألفا واقمب الو ( ٕ

لتحركيا  ألفا وان مضارعيا يقول ومصدرىا القول فقمبت الو ل  , صميا )َقَول(أ, فـ)قال( (ٙٔ)چ ٺڀ  ڀ   ڀ
 صمية شريطةأتحركت وانفتح ما قبميا فتحة  إذا ألفا وا, عمال بالقاعدة تقمب الو (ٚٔ)وانفتاح ما قبميا

 .(ٛٔ)نإعالال يجتمع في المفظ الواحد  لئال
, (ٜٔ)عل( عمت منوألفاوقعت عينا السم  إذاقمب الياء ىمزة: ذكر الصرفيون تقمب الياء ىمزة ( ٖ

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  چ: تعالىومما جاء في خواتيم سورة )المائدة(, وذلك في قولو 

. وجاء في شرح الشافية (ٕٔ)فقمبت الياء ىمزة, فـ)مائدة( اسم فاعل من )ماَد( )يميد( (ٕٓ) چېې
لف ىمزة فكأنو قمبت ل ثم قمبت ا ألفاقمبت  لنوتقمب الياء ىمزة, ليس بمحمول عمى الحقيقة وذلك 

 .(ٕٕ)الياء ىمزة
ى ساكنة, فيتوجب اآلخر لى مفتوحة و و اجتمعت ىمزتان, ال  إذا ألفا: تقمب اليمزة ألفاقمب اليمزة ( ٗ

, وورد ذلك (ٖٕ)لسكونيا وانفتاح ما قبميا وذلك لصعوبة النطق باليمزتين ألفاذلك قمب اليمزة الثانية 
﮲    چ: تعالىمنا( وذلك في قولو آفي خواتيم سورة المائدة في لفظة ) صميا أ, فـ)آمنا( (ٕٗ) چۓ 

 لى.و مجانسة لحركة اليمزة ال  ألفا)أأمنا( فقمبت اليمزة الثانية 
 بالنقل: عاللاإل -ٕ

ا و اوال و  ألفاصل ولم يكن لكان الحرف الذي قبل الحرف المعتل في ا إذا :)ىـ(ٓٛٔ)ت قال سيبويو
 وافيو إذن نقل حركة حرف العمة )الو  .(ٕ٘)(وال ياء فانك تسكن المعتل وتحول حركتو عمى الساكن

الحركة تجانسو وقمبو  نتان كإالحرف الساكن الصحيح قبميما مع بقاء الحرف المعتل.  إلىوالياء( 
ذاره, و ياتغ نتان كإانسيا جحرفا ي لف ل ن ال  عاللاإلفال يحصل فيو مثل ىذا  ألفاكان حرف العمة  ا 

كان الفعل معتل العين ومثالو ما  إذا عاللاإل. ويجري ىذا النوع ب(ٕٙ)حرف خفي ساكن ال يقبل الحركة
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,فـ )يكون( (ٕٚ) چ  ڑڈ  ژ   ژ  چ: تعالىجاء في خواتيم سورة المائدة لفظة )يكون( في قولو 
 االحتكاكية مجانسة لمضمة.  واالصحيح فقمب الو  إلىصمو )َيْكُوْن( فنقمت حركة المعتل أ

, فـ)مبين( أصميا )ُمْبِين( فنقمت الكسرة من (ٕٛ)چڻ    ۀ  ۀ    ہ   ہ  چ تعالىو)مبين( في قولو 
 عل )مبين( قمب الياء االحتكاكية متجانسة لمكسرة.لفااالصحيح فيصبح اسم  إلىالمعتل 

, وىذا النوع لو عالقة وثيقة بالميزان عاللاإلنواع أبالحذف: وىو النوع الثالث من  عاللاإل -ٖ
ن يحذف ما يقابميا في الميزان لكي أصل الكممة يجب أالصرفي, فالحرف المحذوف من الموزون من 

, والحذف في كالم العرب عمى (ٜٕ)تتحقق في الميزان الصورة التي تبين ما طرأ عمى الكممة من حذف
قال نتصول الكممة لعمة تصريفية كال أضربين قياسي وسماعي: فالقياسي: ىو اسقاط حرف من 

       والتقاء الساكنين.
, ويقتصر (ٖٓ)كان لعمة غير تصريفية بل لمجرد التخفيف ويسمى الحذف اعتباطاوالسماعي: ىو ما 

الحذف غير القياسي عمى ما سمع من كالم العرب وال يقاس عميو قال سيبويو: )وىذا من الشواذ 
 , ومن الحذف القياسي:(ٖٔ)وليس مما يقاس عميو ويطرد(

)تخرج(  ذلك في خواتيم سورة المائدة لفظة: حذف اليمزة: حذف اليمزة )أأفعل( المضارعة وجاء الً أو 
خرج( حذفت أصمو )تُأْخِرُج( من الفعل )أ, و)يخرج( (ٕٖ) چ  ڳگ  گ    گ  گ  کچ  :تعالىفي قولو 

 اليمزة لصعوبة النطق بيا مع ىمزة المضارع.
حرف صحيح وجب  :اآلخرحرف عمة و  :حدىماأالتقى ساكنان  إذا: ذكر الصرفيون واحذف الو  :ثانياً 

ھ   ے  ے  ۓ  چ: تعالى)قل( في قولو  , ومثالو ما جاء في خواتيم سورة المائدة(ٖٖ)حذف حرف العمة

﮲  لتقاء إل  وا, فـ )قمت( أصمو )ُقَوَلُت( التقى ساكنان )الم الفعل وعينو(, فحذفت الو (ٖٗ) چۓ 
)ُدْوْمت( التقى ساكنان )الم صميا أ, فـ)دمت( (ٖ٘) چۅۋ  ۋ  ۅ چ: تعالىالساكنين و)دمت( في قولو 

  لتقاء الساكنين.إل  واالفعل وعينو( فحذفت الو 
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ا( ثم و , أصمو )رضو (ٖٙ) چ  ىثجث  مث  چ: تعالىفي قولو  حذف الياء: وذلك في لفظة )رضوا( :ثالثاً 
الضاد  إلىوا( ثم أنيم اشتقوا الضمة عمى الياء فنقموىا يياءا لمكسرة قبميا فصار )َرضُ  واقمبت الو 

الجمع بعدىا ساكنة, فحذفوا الياء اللتقاء الساكنين, وكان حذف الياء  ووا فبقيت الياء الساكنة و
 .(ٖٚ)لما قدمناه فبقي رضوا ووزنو فعو لذىاب الالم منو والى من الو أو 

 :اإلدغام: ثانياً 
 : من المظاىر المغوية التي عنيت بيا الدراسة الصوتية.اإلدغام

ىـ(, ٕٜٖوعّبر ابن جني)ت ,(ٖٛ) (دغمتوأالحرف و  دغمتُ )أدخال حرف في حرف يقال: إ:  اإلدغامو 
ىو رفعك المسان بالحرفين رفعة واحدة, وال  اإلدغام, و (ٜٖ)(تقريب صوت من صوت)عن ذلك يقول: 

ىـ(, ٘ٚٔمشددا وليذا قال الخميل )ت اإلدغام. ويكون الحرف عند (ٓٗ)ال في مثمين متقاربينإيكون 
ل من الحرفين فيو وكبير وصغير, فالكبير كان ال  اإلدغام. وقسم العمماء (ٔٗ)اإلدغامالتشديد عالمة 
كثر من السكون أم متقاربين, وسمي كبيرا لوقوعو بين متحركين إذ الحركة أمثمين  كانامتحركا سواء 

, وقيل لما فيو من الصعوبة وقيل لشمولو توعي المثمين دغاموإوقيل لتأثره في اسكان المتحرك قبل 
ں  ں  ڻ      ڻ  چ  تعالى, وىذا النوع ورد في خواتيم سورة المائدة في قولو (ٕٗ)والجنسين والمتقاربين

. والصغير ىو الذي (ٗٗ), فأدغم الميم بالميم وىي قراءة أبي عمرو ويعقوب(ٖٗ)چ  ہڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ
م فقال: )فمما كان تكرير ادغإلا إلىىـ( الميل ٖٗٙل ابن يعيش)ت. وعمّ (٘ٗ)ل منيما ساكناويكون ال 

لسنتيم عمى مخرج الحرف المكرر وضعة واحدة ألوا تخفيفو بأن يدغموا و االحرف كذلك في الثقل ح
  .(ٙٗ) ويرفعوىا بالحرفين رفعة واحدة لئال ينطقوا بالحرف ثم يعودوا اليو(

ران فناءا و افييا الصوتان المتج ىظاىرة من ظواىر المماثمة يفن اإلدغاموأما المحدثون فقد عدو 
  .(ٚٗ)تاما
 نواع:أعمى  اإلدغامو 

ل في الثاني فيصير حرفا والمتفقين في المخرج والصفة فيدغم ال  أيإدغام المتماثمين:  (ٔ
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ تعالى. ومثالو ما جاء في خواتيم سورة المائدة قولو (ٛٗ)مشددا
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نأكل( أصميا )أن نأكل( فإدغمت النون الساكنة بالنون المتحركة فصارت  , فـ)أن(ٜٗ)چۆئ
 نونا مشددة.

إدغام المتجانسين: يكونان متفقين في المخرج مختمفين في الصفة فيمتقي الحرفان ويقمب  (ٕ
, ومثالو ما جاء في خواتيم سورة المائدة (ٓ٘)صاحبة ويدغم فيو اآلخرلفظ  إلىحدىما أ

, (ٕ٘), وىي قراءة الكسائي(ٔ٘)چۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ تعالىقولو 
ما من حروف طرف لنيالالم قريب المخرج من التاء  أنإذ أدغم الالم بالتاء وسببو 

, فأدغم الذال في (ٗ٘) چ  ڳگ  گ    گ  گ  کچ  تعالى, وقولو (ٖ٘) اياصول الثنأالمسان و 
ن الذال صوت رخو مجيور يتكون أ اإلدغام, وسبب (٘٘) بي عمرو وحمزةأالتاء وىي قراءة 

من اندفاع اليواء مارا بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين ثم يتخذ مجراه في الخمف والفم 
 قا العميا, وىناك يضييامخرج الصوت, وىو بين طرف المسان وأطراف الثن إلىحتى يصل 

ميموس, ففيو ال يتحرك والتاء صوت شديد , ىذا المجرى فنسمع نوعا قويا من التخفيف 
الوتران الصوتيان, بل يتخذ اليواء مجرا في الحمق والفم حتى يختبر بالتقاء طرف المسان 

 چڦ   ڦ  ڦ   ڄ    چ تعالى, في قولو (ٚ٘), والتاء في الدال(ٙ٘)ا العميايابأصول الثن

ن الدال أ. إال (ٜ٘)اياصول الثنأذ إن مخرجيما من طرف المسان و إ, فأدغم التاء بالدال (ٛ٘)
 .(ٓٙ)مجيور والتاء ميموس

. ومثالو ما جاء في خواتيم (ٔٙ)إدغام المتقاربين: وىو أن يتقارب الحرفان صفة ومخرجا (ٖ
, أدغم الراء بالالم (ٕٙ) چېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ    ۈئ  ۈئچ  :تعالىسورة المائدة في قولو 

منتيى طرفو  إلىن مخرج الالم من حافة المسان من أدناىا أ, إذ (ٖٙ)بي عمروأوىي قراءة 
عمى فما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية لمييا من الحنك ايا وما بينيا وبين م

دخل في ظير المسان قميال أا غير أنو ياومخرج الراء من طرف المسان وما يحاذيو من الثن
ة و ا, وىما صوتان مجيوران ومتوسطو بين الشدة والرخ(ٗٙ)الالم مخرج )الراء( إلىالنحرافو 

 .(٘ٙ)ومن حروف الذالقة
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 : العلل التعبريية:نياملبحث الثا
 من العمل التعبيرية التي وردت في خواتيم سورة المائدة نمخصيا فيما يأتي:

عمى خطاب رسمو غير مذكور معيم غيرىم وذلك في قولو  تعالىاختصر اهلل سبحانو و  (ٔ
شأنيم وتشريفيم , وذلك لرفع (ٙٙ)چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ :تعالى

 .(ٚٙ)واختصاصيم عمى غيرىم
ن الجواب لم يقع الداللة عمى التحقيق أعّبر في جواب الرسل )قالوا(: المفيد المضيء مع  (ٕ

ن القول أنو سيقع حتى صار المتقبل من قوة التحقيق بمنزلة الماضي في التحقيق عمى أ
ن زمان الوقوع يكون ل وعو الت ال يمتزم فيو مراعاة صيغتو لزمان وقو االذي تحكي بو المح

 .(ٛٙ)رةو اقد تعين بقرينو سياق المح
, (ٜٙ)چٺ     ٺ  ٺ  ٿ   چ :تعالىراد الضمير المنفصل بعد الضمير المتصل في قولو يا (ٖ

 .(ٓٚ)لزيادة تقرير الخبر وتأكيده
 إلىشارة إ, )قالوا( عمى المضارع (ٔٚ) چٺڀ  ڀ  ڀ   ڀ   چ :تعالىثار الماضي في قولو يإ (ٗ

زمن الفعل  إلى ارةشإتحقيق الوقوع لورود الخبر الصادق بو, فكأنو وقع فعال وفي ىذا 
 .(ٕٚ)ستقبل بزمن القول في الماضيمحيث شّبو زمن القول في ال

ات بالذكر لما أن شأنو عميو الصالة والسالم متعمق يآلتخصيص عيسى بن مريم في ىذه ا (٘
اتيم ياوالمقروطين الذين نعت ىذه السورة الكريمة جنلكال فريقي أىل الكتاب المفروطين, 

 .(ٖٚ)جمب لحسراتيمأعظم عمييم و أفتفصيمو 
 :, عمى لفظ الماضي دون المستقبل وذلك لوجيين(ٗٚ) َّچٿ  ٿ  ٹ  چ  تعالىخرج قولو  (ٙ

عمى أنو ورد عمى  :اآلخرالداللة عمى قرب القيامة حتى كأنيا قد قامت ووقعت و  :حدىماأ
 .(٘ٚ)ة الحالياحك

وتخميفو ال بقدرة عيسى  تعالىأعاد قولو )بإذني( تأكيدا لكون ذلك واقعا بقدرة اهلل  (ٚ
ر في أربعة جمل باالعتناء بأن ذلك كمو من جية اهلل ليس ا, وىذا التكر (ٙٚ)جادهيا  و 
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. وىنا مقام توكيد بالنعمة (ٛٚ)مر اهلل سبحانول, فعل مجرد المتثالو (ٚٚ)( فييالعيسى)
ن تمك الخوارق من جيتو أعيسى والبيان  إلىإنو رد عمى ما نسب الربوبية  :وقيل .مثللوا

 .(ٜٚ)ظيرىا عمى يديو معجزة لو فميذا كرر ىذه المفظة مع كل معجزةأسبحانو 
ن االطالع عمى ل نجيل بعد الكتاب والحكمة عمى سبيل التشريف إل التوراة وا تعالىذكر اهلل  (ٛ

صناف العموم الشرعية والفعمية فقولو أن كان ثابتا في  لماّل إليية ال يحصل إل سرار الكتب اأ
 .(ٓٛ)نبياءل كابر من ال  اإالحد أيطمع عمييا ال سرار التي لا إلىشارة إنجيل( إل )التوراة وا

تخرجيم من  أي, ولم يقل وتحيي الموتى (ٔٛ) چگ  گ    گ  گ  چ  قال اهلل عز وجل: (ٜ
جل لن الميت وضع في القبر ل حياء إلوىو ا اج وأريد بو الزمةاآلخر قبورىم أحياءًا فأطمق 

 .(ٕٛ)جمو وضع في القبرلكونو ميتا فكان إخراجو من القبر ممزوما النعكاس السبب الذي 
﮵   چ :تعالىفي قولو  اإلسالمعمى  اإليمانقدم  (ٓٔ ﮴   ﮳   ﮲   , لن (ٖٛ) چۓ 

عبارة عن االنقياد والخضوع في الظاىر يعني آمنوا بقموبيم  اإلسالمصفة القمب و  اإليمان
 .(ٗٛ)وانقادوا بظواىرىم

, ولم يقل إذ كنتم تنزيميم منزلة الشاك تذكيرا ليم (٘ٛ) چائ   ەئ    ەئ    چ :تعالىقال  (ٔٔ
 .(ٙٛ)يقتضي ترك مثل ىذه االقتراحات اإليمانبأن صدق 

مقام  لنوذكر كنية عيسى عميو السالم لقتضاء المقام تأكيدا لبشرية عيسى عميو السالم  (ٕٔ
 .(ٚٛ)لوىية عيسى وأمواإدعاء النصارى 

, وكأن المقام مقام (ٛٛ) چڈ  ڈ  ژچ  تعالىظيار اهلل اسم الجاللة )اهلل( في قولو إثار إي (ٖٔ
 .(ٜٛ)بالحمق والسعةضمار دوني لبيان شناعة ىذا االتخاذ والنعي عمى قائميو إ
ذ قال( ال (ٜٓ) چڑ  ڑ  چ (ٗٔ سباب ألى لسببين من و , فصمت ىذه الجممة عن جممة )وا 

اعتبار االستئناف البياني فييا لتنزيميا منزلة جواب عن سؤال مقدر نشأ  :الفصل: أحدىما
: كمال اآلخرو  .ىو المعين إذ لم يذكروا غيره يعني شبو كحال االتصال أوكما قبميا 

ليو في إفالمسند  اإلسنادفي الجممتين واختالف لواحق  اإلسنادالختالف طرفي  عاالنقطا
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ومتعمقات  - عميو السالم -ليو في الثانية ىو عيسى إلى ىو اهلل عز وجل والمسند و ال 
في الثانية تنزيو اهلل  اإلسنادليا من دون اهلل ومتعمقات إلى اتخاذ غير اهلل و في ال  اإلسناد

 .(ٜٔ)عن الشريك
قال )) ىـ(:ٔٙٙ, ولم يقل فإن عصوك قال القرطبي )ت(ٕٜ) چوئ  ۇئچ تعالىقال اهلل  (٘ٔ

وقيل: قالو عمى وجو  .(ٖٜ)((ليم ذلك عمى وجو االستعطاف ليم والرأفة لعطف السيد لعبده
 .(ٜٗ)واالستجارة من عذابو, وىو يعمم أنو ال يغفر لكافر المرتسميم 

الغفور الرحيم,  إنك أنت, ولم يقل ف(ٜ٘)چۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     چ :تعالىقال  (ٙٔ
ن العزة ا  كونو غفورا رحيما يشبو الحالة الموجبة لممغفرة والرحمة لكل محتاج, و  لنو

نو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد أن كونو عزيزا يقتضي إوالحكمة فيما ال يوجبان المغفرة ف
ن إكان عزيزا متعاليا عن جميع جيات االستحقاق, ثم  ذاإحد فلوأنو ال اعتراض عميو 

كان كونو غفورا رحيما يوجب المغفرة  إذانو مما إالحكم بالمغفرة كان الكرم ىاىنا 
شعر ذلك بكونو شفيعا ليم, فمما أالغفور الرحيم,  أنتنك إنو لو قال فإ :, وقيل(ٜٙ)والرحمة
 تعالىاهلل  إلىبالكمية  المرن غرضو تفويض أالعزيز الحكيم(, دل ذلك عمى  أنتنك إقال )ف

 .(ٜٚ)وترك التعرض ليذا الباب من جميع الوجوه
, (ٜٜ)ولم يقل ومن فيين تغميبا لمعقالء عمى غير العقالء (ٜٛ) چجس  حسچ  :تعالىقال  (ٚٔ

ن كل المخموقات مسخرون في قبضتو وقيره وقدرتو وقضائو ألفائدة وىي التنبيو عمى 
وقدره وىم في ذلك التخيير كالجمادات التي ال قدرة ليا وكالبيائم التي ال عقل ليا, فعمم 

ن )ما ىي إ :. وقيل(ٓٓٔ)قدرتو ال قدرة إلىعممو ال عمم, وقدرة الكل  إلىالكل بالنسبة 
 .(ٔٓٔ)صل في الموصول المبيم(لا
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 ثالثاملبحث ال
 يةرعاا الىجىه اإل

ظ جاءت في خواتيم سورة المائدة وذكروا ليا وجوىا عديدة ألفا إعراباختمف المفسرون في  
, (ٖٓٔ)حد عشر وجياأ, إذ ذكروا في نصبيا (ٕٓٔ) چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ تعالى ( في قولويوم)منيا: 

منصوب بـ)اتقوا( نو إ :. والثاني(ٗٓٔ)اهلل في يوم يجمع الرسل :أينو منصوب بـ)اتقوا( إحدىا: أ
: )واتقوا تعالى(: )وىو محمول عمى قولو ٖٔٔ, قال الزجاج)ت(٘ٓٔ)مضمرا يدل عميو )واتقوا اهلل(

, (ٚٓٔ)ضمار )اذكروا(إمنصوب ب نوإ. والثالث: (ٙٓٔ)(واتقوا ذلك اليوم :أياهلل( ثم قال يوم يجمع 
 . قال الزمخشري(ٜٓٔ)نو يدل عمى اشتمال الجاللةإوالخامس:  (ٛٓٔ)والرابع: بإضمار )احذروا(.

واتقوا اهلل  ىـ(: )يوم يجمع( بدل من المنصوب في )واتقوا اهلل( وىو بدل اشتمال كانو قيل:ٖٛ٘)ت
ال ييدييم طريق  أيقال الزمخشري: ) (ٔٔٔ)نو منصوب بـ )ال ييدي(إ :. والسادس(ٓٔٔ)يوم جمعو

 إلىفي ذلك اليوم  ال ييدييم أيىـ(: "ٙٔٙ)ت: , وقال العكبري(ٕٔٔ)الجنة يومئذ كما يفعل بغيرىم(
عوا( وال بد من حذف مضاف نو مفعول بو وناصبو )اسمإ , والسابع:(ٖٔٔ)طريقة الجنة" إلى أوحجة 

نو منصوب إ, والثامن: (ٗٔٔ)ن الزمان ال يسمع والتقدير )اسمعوا خبر يوم يجمع(حينئذ ل 
كيت  أنتك : يوم يجمع اهلل الرسلأيفعل متأخر  نو منصوب بإضمارإ, والتاسع: (٘ٔٔ)بـ)اسمعوا(

ن كال من ىذه العوامل الثالثة إعمال, فأن تكون المسألة من باب اإل, والعاشر: يجوز (ٙٔٔ)وكيت
ن العطاء جوزوا فيو ذلك وتكون المسألة مما تنازع فيو ثالثة أالمتقدمة يصح تسمطو عميو, بدليل 

ليين وال و ذف من ال قد ح لنوخير؛ إعمال العوامل وىي )تتقوا( و)اسمعوا( و)ال ييدي( ويكون من 
ظير نصب)يوم( بشيء من الثالثة؛ لن نو ال يأما المعنى فقد قدمت أمانع يمنع من الصناعة, و 

نو منصوب بـ)قالوا( إ, الحادي عشر: (ٚٔٔ)جرت ذلك, جريا عمى ما قالوه وجوزوهأ نماا  , و المعنى يأبى
في  ذاام إعرابفي  :. وقيل(ٛٔٔ)جبتمأ ذاام تعالىقال الرسل يوم جمعيم وقول اهلل  :أي)ال عمم لنا( 

( بمنزلة اسم النصب عمى المصدر ذاان )مأحدىا: , وجوىا عديدة أ(ٜٔٔ) چپ  پ  چ تعالىقولو 
صاب مصدره نتابتم( منتصب جأ ذاا, قال الزمخشري: )م(ٕٓٔ)جبتم"أجابة أ أيبما بعده والتقدير: "
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ريد الكالم المجاب لقيل: أ)لو : أيجبتم أ ذااجبتم(, ولو أريد الجواب لقيل: بمأجابة أ أيعمى معنى )
بتداء و)ذا( خبره وىي موصولة بمعنى ن )ما( استفيامية في محل رفع باإلإ, والثاني: (ٕٔٔ)(ذاابم

جبتم بو" أ: " ما الذي أيجبتم( صمتيا والعائد محذوف أ)الذي( الستكمال الشرطين المذكورين و)
. (ٖٕٔ)جر مقدر لما حذف بقيت في محل نصب ن )ما( مجرورة بحرفإ, والثالث: (ٕٕٔ)فحذف العائد

( كممة بمنزلة اسم استفيام في محل رفع باالبتداء و)أجبتم( خبره, والعائد محذوف ذاان )مإوالرابع: 
نو مفعول مطمق أ( في محل النصب عمى ذاان)مإ :. والخامس(ٕٗٔ)مم(لجابت بو اأ ذااوالتقدير )م

 .(ٕ٘ٔ)لمفعل المذكور بعده
ن وىي قراءة الجميور الذين  أ, خبر (ٕٙٔ) چٺ     ٺ  ٺ  ٿ چ  تعالىم( في قولو وتعرب )عاّل 

الموصوف  أنت :أي(, أنتنك إالكالم قد تم بقولو ) نَّ أ بالرفع ومن قرأىا بالنصب ذكر قرؤوىا
 أوعمى النداء  أوصافك المعروفة من العمم وغيره, ثم نصب )عالم الغيوب( عمى االختصاص أو ب

ّن عمى ىذه القراءة حذف لفيم المعنى فييم إ, وخبر (ٕٛٔ)نيا حالإ :. وقيل(ٕٚٔ)وصفا السم )إن(
صافك من العمم أو , الموصوف ب چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    چ  :تعالىالكالم بالمقدر في قولو 

 تعالى, بدال من قولو (ٖٓٔ) چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    چ  تعالىفي حين تعرب )إذ( في قولو  (ٜٕٔ)وغيره
, (ٖٔٔ)ة الحاليا( ىنا وىي لمماضي عمى حكإذوالتقدير )إذ يقول( ووقعت ) چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ
 أينيا في محل رفع خبر لمبتدأ مضمر إ أو, (ٕٖٔ)ذكر( والتقدير: )اذكر إذ يقول(انيا منصوبة)با  و 

عطف  أوبدال  أو, صفة (ٖٗٔ) چٹ  ٹ  ٹ    چ تعالى, وتعرب )ابن( في قولو (ٖٖٔ)ذلك إذ قال
 .(ٖ٘ٔ)بيان

, وجوىا عدة (ٖٙٔ) چڦ   ڦ  ڦ   ڄ    چ تعالىدتك( في قولو أي)إذ  ىذه إعرابوذكر في 
. (ٖٚٔ)يدي لكأيمك في وقت تأنعمت عميك وعمى أنو منصوب بـ)نعمتي( كأنو قيل: اذكر إذ إ :حدىاأ

نو حال إ. والثالث: (ٖٛٔ)شتمال وكأنو في المعنى تفسير لمنعمةأو بدل من )نعمتي(, بدل إنوالثاني : 
 .(ٓٗٔ)ن يكون مفعول بو عمى السعةأ :, والرابع(ٜٖٔ))نعمتي( من
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عرابو  , فـ)تكمم الناس( في موضع الحال من (ٔٗٔ) چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  تعالىقولو  ا 
عل في تكمم )وكيال( حال منو ألفاحال من ضمير  أودتك( وفي )الميد( ظرف لتكمم أيالكاف في )

ڍ     چ تعالى. وقولو (ٕٗٔ)الحال المقدرةدتك وىي أين يكون من الكاف في أويجوز  ضاً أي

ن يكون حاال من ىيئة أة من الخمق و ياتداء غالبتخمق فتكون )من( ابعمق تن تأ, يجوز (ٖٗٔ)چڍ
, بمعنى )بمثل( وتعرب مفعول بو وىو (٘ٗٔ) چڌ    ڌ  چ تعالى, والكاف في قولو (ٗٗٔ)الطير

ھ  ے  ے    چ تعالى)أن ( في قولو  إعرابفي  :, وقيل(ٙٗٔ)مضاف وىيئة مضاف اليو

ا وردت بعدىا ىو بمعنى القول الحروفو. لنييا تتغير بو إنحدىما: أ, وجيان: (ٚٗٔ)چۓ
 .(ٛٗٔ)ن ىنا في محل نصبأو  اإليمانب المرلييم إحيت أو : أييل متكمف أو نيا مصدرية بتإ :اآلخرو 

, (ٜٗٔ) چۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ تعالىن ينزل( في قولو أ) إعرابوجاء في 
 أالّ حرف جر عمى  إلىن ينزل, ويجوز اال يحتاج أفي  أون ينزل أمفعول يستطيع والتقدير عمى 

يا عمى إعرابما أعمى قراءة من قرأ ىل يستطيع ربك و  عرابيكون يستطيع بمعنى يطيع. وىذا اإل
 .(ٓ٘ٔ)القراءة الثانية ىل تستطيع فيكون مفعوال لسؤال محذوف

 , ىي واسميا(ٔ٘ٔ) چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    چ تعالىوتعرب تكون في قولو 
 وا, وعمى قراءة حذف الو (ٕ٘ٔ)عمى قراءة من قرأ تكون بالرفع عرابوخبرىا صفة لمائدة وىذا اإل

. (ٖ٘ٔ)والمعنى يكن يوم نزوليا عيدا المرنزل( وتخريج الجزم عمى جواب أوسكون النون جزما لـ )
ال من الضمير في اح أون يكون كان, ويكون)عيدا( حاال من الضمير في الظرف أو)لنا( يجوز 

ن يكون عيدا الخبر وفي)لنا( عمى ىذا وجيان: أ)كان( عمى قول من ينصب عنيا الحال ويجوز 
صفة لو قدمت  لنون تكون حاال من عيد, أ: اآلخرن يكون حاال من الضمير في تكون و أاحدىما: 

 .(ٗ٘ٔ)عميو
, (٘٘ٔ) چڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چچ  تعالى( في قولو وتعرب)عذابا
ن تكون أما أ. والياء في )أعذبو( في النص المذكور آنفا. (ٙ٘ٔ)مفعوال بو عمى السعةأو مفعوال مطمقا 
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ن أ اآلخرحدا, و أعذب بو أ) أين يكون حذف حرف الجر؛ أحدىما: أالياء لمعذاب وفيو وجيان: 
ما أن يكون الضمير لممصدر المؤكد وال تكون ىذه الياء عائدة عمى أالسعة و  يكون مفعوال بو عمى

, (ٛ٘ٔ) چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  چ تعالى. وتعرب )أن أقول( في قولو (ٚ٘ٔ)لوالعذاب ال 
ن والفعل في محل رفع فاعل الن يكون ىنا تامة وليس جار ومجرور متعمق أال من و ؤ مصدرا م

 .(ٜ٘ٔ)بيكون
, في موضع الحال من (ٓٙٔ) چ  ڳگ  گ  گ  ڳچ  تعالى)بحق( في قولو  إعرابوفي حين يكون 
ن يكون ) بحق( مفعول بو تقديره: ماليس يثبت لي أار والعامل فيو الجار ويجوز الضمير في الج

ن المعاني التعمل في المفعول بو ويجوز بالفعل المحذوف ال بالجر نفسو؛ ل سبب حق, بالباء تتعمق 
جاز أصفة لحق قدم عميو فصار حاال وىذا يخرج عمى قول من  يكون )بحق( خبر ليس و)لي( نأ

. وفي (ٕٙٔ). والباء في )بحق( زائدة لتأكيد النفي الذي دلت عميو ليس(ٔٙٔ)تقديم حال المجرور عميو
 .(ٖٙٔ)ليس ضمير يعود عمى ما ىو اسميا

ذكرت ,  :أي. في موضع نصب بقمت؛ (ٗٙٔ)َّچھ   ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳ چ  تعالىوتعرب )ما( في قولو 
)ما( نكرة موصوفة . وىو مفعول  ن تكونأمرتني بو؛ فيكون مفعوال بو. ويجوز أديت الذي أ أو
نيا إحدىا أ. (ٙٙٔ)جوأو ن اعبدو اهلل ربي و ربكم ( سبعة أ)  تعالىن في قولو أ :يل. وقضاً أي. (٘ٙٔ)بو

. (ٚٙٔ)بأن اعبدوا يال ما امرتنإمصدرية في محل جر عمى البدل من الياء في )بو( والتقدير. ما قمت 
نو في إ. والثالث: (ٛٙٔ)نو عند ذلك , المأموريةأ:  أيعني( أضمار )إنو في محل نصب بإوالثاني: 

ن إ. والرابع: (ٜٙٔ)ن محل المجرور نصبأمرتني بو( ل محل نصب عمى البدل من محل )بو( في )ما 
 :. والخامس(ٓٚٔ)ىو قريب في المعنى من النصب عمى البدل أوضمار مبتدأ إموضعيا رفع عمى 

: أينيا بدل من ما نفسيا إوالسادس :  (ٔٚٔ)ا عطف بيان عمى الياء في بولنينيا في محل جر إ
 إعراب. وجاء (ٖٚٔ)عرابن( ليس ليا محل من اإلأن )إ :. والسابع(ٕٚٔ)ن اعبدواأال إما قمت ليم 

. ف)ما( ىنا مصدرية والزمان معيا (ٗٚٔ) چۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ تعالى)مادام( في قولو 
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ن تكون تامة, أ: مدة ما دمت ودمت ىنا مصدرية والزمان الناقصة وفييم خبرىا ويجوز  أيمحذوف 
 .(٘ٚٔ)قمت فييم فيكون فييم ظرفا لمفعلأ :أي

عمى  عراب. خبر كان وىذا اإل(ٙٚٔ)چ ىې      ې  ې      ې  چ تعالىالرقيب في قولو  إعرابويكون 
مبتدأ والجممة االسمية  أنتقراءة الجماعة الذين قرؤوىا بالنصب ومن قرأ بالرفع فتكون الرقيب خبرا و 

ی  ی    جئ  حئ    چ تعالىمن المبتدأ والخبر في محل نصب خبر كان. وتعرب يوم في قولو 

تيا بالنصب رد قراءأو ما من أعمى قراءة الرفع و  عرابوىذا اإل , خبرا لممبتدأ )ىذا(,(ٚٚٔ) چىئمئ
الجممة الفعمية  إلىضافتو ا بني الظرف إلنما  ن )ىذا( مبتدأ ويوم خبره و أتي: فأعربيا عمى النحو اآل

: أين يوم منصوبة عمى الظرف وىو متعمق بالحقيقة بخبر المبتدأ أ :. وقيل(ٛٚٔ)معربة نتان كا  و 
والجممة ىذا يوم من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول  (ٜٚٔ)يقع في يوم ينفع أوىذا واقع 

 , , )وينفع( فعل مضارع مرفوع والصادقين مفعول بو منصوب(ٔٛٔ)مفعوال بو مطمقا أو. (ٓٛٔ)بو
جو أو ما من قرأىا بالنصب فميا أو  ,. وىذه قراءة الرفع لصدقيم(ٕٛٔ)عميةلفااوصدقيم مرفوع عمى 

. والثاني: (ٖٛٔ)جل صدقيملينفعيم  :أيجمو أنو منصوب عمى المفعول من إحدىا: أية عدة إعراب
نو منصوب عمى المفعول بو, والناصب لو اسم إ, والثالث: )(ٗٛٔ)بصدقيم أيعمى اسقاط حرف الجر 

نو مصدر مؤكد كأنو قيل: إ. والرابع: (٘ٛٔ)الذين صدقوا صدقيم مبالغة :أيعل في )الصادقين( لفاا
, (ٚٛٔ)تعالىجو )كميا ففاعل ينفع( ضمير يعود عمى اهلل و . وعمى ىذه ال (ٙٛٔ)الصدقالذي يصدقون 

 .(ٛٛٔ)ضافة ليوموالجممة الفعمية في محل جر باإل
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 اخلامتة
بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم عمى خير خمق اهلل محمد بن عبد اهلل وعمى آلو وصحبو ومن 

 أما بعد: وااله.
 ممخص البحث وىو ما يأتي:فإن الخاتمة تتضمن  

اتيا يآالشرعية ومن  الحكامسورة المائدة من السور المدنية التي تحتوي عمى كثير من  (ٔ
مر ونيي اس عامة تبيينا لما جاء فييا من أنيا تبدأ بنداء المؤمنين خاصة ونداء النأ

ؤال اهلل ل لسأسموب حواري بين الرسلتيا في ىذا البحث مشيد من مشاىد و اات التي تنيواآل
 اإليمانن الذين ادعوا و( والحواريليم والمعجزات التي جاء بيا سيدنا عيسى ) تعالى

. وطمبوا منو المعجزة وىي سؤاليم  ن يأتييم اهلل بمعجزةأوالشيادة بأنيم مسممون شريطة 
سباب التي بيناىا في المعنى ؟ لألن ينزل عمينا مائدة من السماءأىل يستطيع رب العالمين 

النبي جاب اهلل ما يريدون من عيسى بن مريم واختتم السورة بحوار بين أالعام وبعد ذلك 
نو قادر عمى جميع أ تعالىوبعد ذلك يبين اهلل سبحانو و . تعالى(, وبين اهلل عيسى )

 .تعالىكمو هلل سبحانو و  الرضخمقو وأن ما في السموات و 
ن أفضال عن  ماعيانو أب اإلدغامو  عاللاإلا صوتية منيا ياالمائدة قض تضمنت خواتيم سورة (ٕ

 حسب النوع الذي ذكرتو.بتوجيييا  إلىىذا الموضوع وردت فيو قراءات قرآنية أدت 
ىي قريبة  أوجاءت في السورة عمل تعبيرية, وىذه العمل التي ذكرتيا تعد من العمل المغوية  (ٖ

ثار ية ليا عمة في سبب وقوعيا في السورة ومنيا اإليآجاد كل أيلت و انني حإمنيا, إذ 
 ساليب الطمب.أخرى و أبدال لفظة مكان ا  م والتأخير و والتعميم والتخصيص والتقدي

حسب ما رواه المفسرون والقراء والمغويون, بجاء فييا كل  فَ مِ تُ خْ ية التي اُ عرابذكرت الوجوه اإل (ٗ
ن في ياختالف القراء والمفسر  إلىي وذلك يعود إعرابكثر من وجو أة دمفظة الواحلإذ ذكرت 

 الميجات القبمية وغيرىا. إلىردىا القراء وذلك يعود أو ا المغوية والقراءات التي يااستدالليم لمقض
 أرجو اهلل لي ولكم التوفيق وصمى اهلل تعالى عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم.و 
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 اهلىامش
                                                           

 .ٖٓ/ٙجامع لحكام القرآن: ال (ٔ)
 .ٕٚ/ٙالتحرير والتنوير:  (ٕ)
 .ٕٗٙ/ٚ( ينظر: في ظالل القرآن: ٖ)

 .ٙٔٔ( المائدة آية ٗ)
 .ٕٓٔ/ٕٔ, وينظر التفسير الكبير: ٕٕ٘/ٕٕٗ/ٔصفوة التفاسير :  (٘)

 .٘/ٖينظر: بالغة القرآن الكريم:  (ٙ)
 , مادة عمل.ٛٛ/ٔالعين : ينظر: ( ٚ)
 .ٙٙ/ٖشرح الشافية: ( ينظر: ٛ)
 . ٙينظر تيسير اإلعالل واإلبدال: ( ٜ)
 .ٗٔٔالمائدة: ( ٓٔ)

 .ٔٔٙ/ٚينظر:المباب: ( ٔٔ)
 .ٚٛٔ, والمنيج الصوتي لمبنية العربية: ٜٕٖ/ٖينظر: أوضح المسالك: ( ٕٔ)
 .ٜٔٔالمائدة:  (ٖٔ)
 .ٕٙ٘/ٔينظر: مشكل إعراب القرآن: ( ٗٔ)
 .ٔٛينظر: كتاب في التصريف: ( ٘ٔ)
 .ٜٓٔالمائدة: ( ٙٔ)
 .مادة قول.ٕٚ٘/ ٔٔينظر: لسان العرب: ( ٚٔ)
 .ٖٖٚ-ٖٖٙ/ٖأوضح المسالك:  ( ينظر:ٛٔ)
 .ٖٙٔ/ٖن: -م( ٜٔ)
 .ٕٔٔ( المائدة: ٕٓ)
 . مادة ميد.ٔٔٗ/ٖينظر: لسان العرب: ( ٕٔ)
 .ٕٚٔ/ٖينظر: شرح الشافية: ( ٕٕ)
 .ٓٛٔ: ينظر: شرح المراح في التصريف( ٖٕ)
 .ٔٔٔالمائدة: ( ٕٗ)
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 .ٕٖٙ/ٕالكتاب: ( ٕ٘)
 .ٕٖٙ/ٗينظر: النحو الوافي: ( ٕٙ)
 .ٓٔٔالمائدة: ( ٕٚ)
 .ٓٔٔالمائدة: ( ٕٛ)
 .ٛ٘ينظر: في عمم الصرف: ( ٜٕ)
 .ٕ٘, وشذا العرف في فن الصرف: ٖٖينظر: التصريف المموكي: ( ٖٓ)
 .ٕٜٖ/ٕالكتاب: ( ٖٔ)
 .ٓٔٔالمائدة: ( ٕٖ)
 .ٜٙٔالتصريف: ينظر: دروس في ( ٖٖ)
 .ٚٔٔالمائدة: ( ٖٗ)
 .ٚٔٔالمائدة:( ٖ٘)
 .ٜٔٔالمائدة:( ٖٙ)
 .ٕٖٔ/ٔينظر: التبيان في إعراب غريب القرآن: ( ٖٚ)
 , مادة دغم.ٖٕٓ/ٕٔلسان العرب: ( ٖٛ)
 ٖٜ, وينظر التصريف المموكي: ٔٗٔ/ٕالخصائص: ( ٜٖ)
 .ٓ٘ٔ/ٕالمقرب: ( ينظر: ٓٗ)
 , مادة دغم.ٜٗ/ٔالعين: ( ٔٗ)
 .ٛٚ, والقراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث : ٘ٓٗ/ٔالنشر في القراءات العشر: ينظر: ( ٕٗ)
 .ٙٔٔالمائدة : ( ٖٗ)
 .ٖٙٚ/ٕينظر: النشر في القراءات العشر: ( ٗٗ)
, والقراءات القرآنية بين الدرس والمغة الصوتي ٕٗٔ-ٖٕٔينظر المحيط في الصوات العربية ونحوىا وصرفيا: ( ٘ٗ)

 .ٛٚديم والحديث: والق
 .ٕٔٔ/ٓٔشرح المفصل: ( ٙٗ)
 .ٙٛ, وليجة قبيمة اسد:ٛٚٔينظر االصوات المغوية: ( ٚٗ)
 .ٕٚينظر: التيسير الوافي في التجويد الكافي: ( ٛٗ)
 .ٖٔٔالمائدة: ( ٜٗ)
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 .ٖٔٗينظر: الدراسات الميجية والصوتية: ( ٓ٘)
 .ٕٔٔالمائدة : ( ٔ٘)
 .ٕٗٓاالتحاف: ( ينظر: ٕ٘)
 .ٔٔٔ/ٕٔالتفسير الكبير: ( ينظر: ٖ٘)
 .ٓٔٔالمائدة: ( ٗ٘)
 .ٕٕٗ/ٔ, والكشف عن وجوه القراءات : ٕٙ٘-ٕٕٗ/ٕ, والنشر في القراءات العشر: ٖٕٓينظر: االتحاف: ( ٘٘)
 .ٛٛاالصوات المغوية: ( ينظر: ٙ٘)
 .ٕٚينظر: التيسير الوافي:( ٚ٘)
 .ٓٔٔالمائدة: ( ٛ٘)
 .ٗٛينظر: مدخل الى عمم االصوات:( ٜ٘)
 .ٖٓٔم.ن:  (ٓٙ)
 .ٕٛينظر: التيسير الوافي: (ٔٙ)
 .ٛٔٔالمائدة: ( ٕٙ)
 .ٕٗٓ, االتحاف:ٕٔ/ٕينظر: النشر: ( ٖٙ)
 .ٕ٘/ٛ٘ينظر التيسير الوافي: ( ٗٙ)
 .ٙٗ/ٗٗينظر: م.ن: ( ٘ٙ)
 .ٜٓٔالمائدة: ( ٙٙ)
 .ٕٜ٘/ٚينظر: المباب: ( ٚٙ)
 .ٕٓٚ/ ٔ, ومالك التأويل: ٓٓٔ/ٕالتحرير والتنوير: ( ينظر:ٛٙ)
 .ٜٓٔالمائدة :  (ٜٙ)
 .ٓٓٔ/ٙينظر: التحرير والتنوير:  (ٓٚ)
 .ٜٓٔالمائدة:  (ٔٚ)
 .ٕٓٚ/ ٔالتفسير البالغي: ينظر: (ٕٚ)
 .ٜ٘/ٕ, والفتح القدير: ٗ٘/ٗروح المعاني: ينظر:  (ٖٚ)
 .ٓٔٔالمائدة:  (ٗٚ)
 .ٛٓٔ/ٕٔينظر : التفسير الكبير: ( ٘ٚ)
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 .ٗٔٔ/ٕٔم.ن: ( ينظر: ٙٚ)
 .ٖٖٙ/ٕفتح البيان : ( ينظر: ٚٚ)
 .ٔٓٙ/ٚينظر: المباب : ( ٛٚ)
 .ٕٕٚ/ٔينظر: صفوة التفاسير: ( ٜٚ)
 .ٓٓٙ/ٚ( ينظر: المباب: ٓٛ)
 .ٓٔٔالمائدة: ( ٔٛ)
 .ٕٓٔ/ٙينظر: التحرير والتنوير: ( ٕٛ)
 .ٔٔٔالمائدة: ( ٖٛ)
 .ٖٓٙ/ٚالمباب: ( ينظر: ٗٛ)
 .ٕٔٔالمائدة: ( ٘ٛ)
 .ٕٕٚ/ٔينظر: التقسير البالغي: ( ٙٛ)
 .ٕٙٚ/ٔينظر: م.ن: ( ٚٛ)
 .ٙٔٔالمائدة : ( ٛٛ)
 .ٕٙٚ/ٔينظر: التفسير البالغي: ( ٜٛ)
 .ٙٔٔالمائدة: ( ٜٓ)
 .ٕٙٚ/ٔينظر: التفسير البالغي: ( ٜٔ)
 .ٛٔٔالمائدة ( ٕٜ)
 .ٜٛٔ/ٙالجامع لحكام القرآن :  (ٖٜ)
 .ٕ٘ٙ/ٚينظر: المباب :  (ٜٗ)
 .ٛٔٔالمائدة: ( ٜ٘)
 .ٜٔٔ/ٕٔينظر: التفسير الكبير: ( ٜٙ)
 .ٚٓٗ/ٔالتأويل: ينظر: مالك ( ٜٚ)
 .ٕٓٔالمائدة: ( ٜٛ)
 .ٕ٘ٔ/ٔينظر:أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ( ٜٜ)
 .ٕٔٔ/ٕٔ, والتفسير الكبير: ٜٕٙ/ٚالمباب: ( ينظر: ٓٓٔ)
 .ٕٓٔ/ٙالتحرير والتنوير: ( ٔٓٔ)
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 .ٜٓٔالمائدة  (ٕٓٔ)
 .ٜٓ٘-ٜٛ٘/ٚ, و المباب , ٗٛٗ/ٗينظر: الدر المصون : ( ٖٓٔ)
 .ٜ٘/ٕينظر فتح القدير: ( ٗٓٔ)
 .ٛٗٔ/ٔينظر: أنوار التنزيل: ( ٘ٓٔ)
عرابو: ( ٙٓٔ)  .ٙٚٔ/ٕمعاني القرآن وا 
 .ٛٗٔ/ٔينظر: أنوار التنزيل: ( ٚٓٔ)
 .ٜ٘/ٕينظر: فتح القدير:  (ٛٓٔ)
 .ٜ٘/ٕينظر م.ن:  (ٜٓٔ)
 .ٜٕ٘/ٔالكشاف:  (ٓٔٔ)
 .ٜ٘/ٕينظر: الفتح القدير:  (ٔٔٔ)
 .ٕٛ٘/ٔالكشاف  (ٕٔٔ)
 .ٖٔٚ/ٔالتبيان في إعراب القرآن:  (ٖٔٔ)
 .ٛٗٔ/ ٔ, وينظر: أنوار التنزيل: ٖٔٚ/ٔم.ن:  (ٗٔٔ)
 .ٕٚٛ/ٔينظر: إعراب القرآن : ( ٘ٔٔ)
 .ٜٕ٘/ٔالكشاف: ( ينظر: ٙٔٔ)
 .ٜٕٚ/ٖينظر: عناية القاضي وكفاية التراضي عمى تفسير البيضاوي: ( ٚٔٔ)
 .ٕ٘/ٗالبحر المحيط: ( ينظر: ٛٔٔ)
 .ٜٓٔالمائدة: ( ٜٔٔ)
 .ٙٛٗ/ٗينظر: الدر المصون:  (ٕٓٔ)
 .ٜٕ٘/ٔالكشاف: ينظر:  (ٕٔٔ)
 .ٜٔ٘/ٚينظر المباب: ( ٕٕٔ)
 .ٖٔٚ/ٔينظر: التبيان في إعراب القرآن: ( ٖٕٔ)
 .ٛٛٗ/ٗينظر: الدر المصون: ( ٕٗٔ)
 .ٗٙٗ/ٕروح البيان: ( ٕ٘ٔ)
 .ٜٓٔالمائدة: ( ٕٙٔ)
 .ٛٓٔ/ٕٔ, والتفسير الكبير: ٖٓ٘/ٔينظر:الكشاف: ( ٕٚٔ)
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 . ٖٙينظر: المختصر ( ٕٛٔ)
 .ٜٕٛ/ٖالراضي عمى تفسير البيضاوي: ينظر: عناية القاضي وكفاية  (ٜٕٔ)
 .ٓٔٔالمائدة:  (ٖٓٔ)
 .ٖٔٚ/ٔينظر: التبيان في إعراب القرآن:  (ٖٔٔ)
 .ٗ٘/ٖ,  وروح المعاني: ٕٔٙ/ٕينظر: المحرر الوجيز:  (ٕٖٔ)
 .ٗ٘/ٖينظر: روح المعاني:  (ٖٖٔ)
 .ٓٔٔالمائدة:  (ٖٗٔ)
 .ٕٖٚ/ٔينظر : التبيان في إعراب القرآن:  (ٖ٘ٔ)
 .ٓٔٔالمائدة: (ٖٙٔ)
 .ٗ٘/ٖينظر: روح المعاني: ( ٖٚٔ)
 .ٜ٘ٗ/ٗينظر: الدر المصون: ( ٖٛٔ)
 .ٕٖٚ/ ٔالتبيان في إعراب القرآن: ( ينظر: ٜٖٔ)
 .ٕٖٚ/ٔينظر: م.ن. ( ٓٗٔ)
 .ٓٔٔالمائدة :  (ٔٗٔ)
 .ٕٖٚ/ٔينظر: التبيان في إعراب القرآن : ( ٕٗٔ)
 .ٓٔٔالمائدة:  (ٖٗٔ)
 .ٕٖٚ/ٔالبيان في إعراب غريب القرآن : ينظر:  (ٗٗٔ)
 .ٓٔٔائدة: الم( ٘ٗٔ)
 .ٚٛ/ٕينظر السراج المنير:  (ٙٗٔ)
 .ٔٔٔالمائدة :  (ٚٗٔ)
 .ٜٜٗ-ٜٛٗ/ٗ, والدر المصون: ٖٖٚ/ٔينظر: البيان في إعراب غريب القرآن : ( ٛٗٔ)
 .ٕٔٔالمائدة: ( ٜٗٔ)
 .ٖٖٚ/ٔينظر: التبيان في إعراب القرآن : ( ٓ٘ٔ)
 .ٗٔٔالمائدة: ( ٔ٘ٔ)
 .ٕٔٙ/ ٕالوجيز: , والمحرر ٜٕٛ/ٔينظر: إعراب القرآن: ( ٕ٘ٔ)
 .ٖٙ, والمختصر : ٓٙ/ٗالبحر الميحط: ( ينظر: ٖ٘ٔ)
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 .ٖٖٚ/ٔينظر: التبيان في إعراب القرآن: ( ٗ٘ٔ)
 .٘ٔٔالمائدة: ( ٘٘ٔ)
 .ٖٗٚ/ٔينظر: التبيان في إعراب القرآن: ( ٙ٘ٔ)
 .ٖٗٚ/ٔم.ن: ( ٚ٘ٔ)
 .ٙٔٔالمائدة: ( ٛ٘ٔ)
 .ٕٚٓ/ٖينظر: بالغة القرآن الكريم: ( ٜ٘ٔ)
 .ٙٔٔالمائدة: ( ٓٙٔ)
 .ٖ٘ٚ/ٔينظر: التبيان في إعراب القرآن: ( ٔٙٔ)
 .ٗٔٔ/ٙينظر: التحرير والتنوير: ( ٕٙٔ)
 .ٕٔ٘/ٗينظر: الدر المصون: ( ٖٙٔ)
 .ٚٔٔالمائدة: ( ٗٙٔ)
 .ٖ٘ٚ/ٔالتبيان في إعراب القرآن:  (٘ٙٔ)
 .ٕٔٙ/ٚ, والمباب, ٘ٔ٘/ٗينظر: الدر المصون :  (ٙٙٔ)
 .ٖٕٙ/ٕينظر: المحرر الوجيز:  (ٚٙٔ)
 .ٖ٘ٚ/ٔفي إعراب القرآن: ينظر: التبيان ( ٛٙٔ)
 .ٕٗ٘/ٔينظر: مشكل إعراب القرآن: ( ٜٙٔ)
 .ٖ٘ٚ/ٔينظر: التبيان في إعراب القرآن: ( ٓٚٔ)
 .ٖٗ٘/ٔينظر: الكشاف:  (ٔٚٔ)
عرابو:  (ٕٚٔ)  .ٔٛٔ/ٕينظر: معاني القرآن وا 
 .ٜ٘ٗ/ٖ, ومجمع البيان: ٖٗ٘/ٔينظر: الكشاف:  (ٖٚٔ)
 .ٚٔٔالمائدة:  (ٗٚٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ, والبيان في إعراب القرآن: ٛٔ٘/ٗ. والدر المصون : ٖ٘ٚ/ٔالقرآن : التبيان في إعراب  (٘ٚٔ)
 .ٙٙ/ٖينظر: روح المعاني:  (ٙٚٔ)
 .ٜٔٔالمائدة :  (ٚٚٔ)
 .  ٕٚٙ/ٚينظر: المباب:  (ٛٚٔ)
 .ٖٔٔ/ٔالتبيان في إعراب القرآن:  (ٜٚٔ)



 

 لعلوم االسالميةمجلة كلية ا
 (ٕٓٔ-ٜٓٔـ دراسة لغوية ) سورة المائدة خواتيم 

 

                                                    955                                  

 م7172أيلول  72ـــ   هـ7744ذي الحجة 74(   74) العدد

                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                                        

 .ٖٔٔ/ٔينظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل:  (ٓٛٔ)
 .ٛٙ/ٖينظر: روح المعاني:  (ٔٛٔ)
 .ٕٕٔ/ٖينظر: بالغة القرآن:  (ٕٛٔ)
 .ٖٙٚ/ٔينظر: البيان في إعراب القرآن:  (ٖٛٔ)
 .ٖٙٚ/ٖينظر: روح المعاني: ( ٗٛٔ)
 .ٕٔ٘/ٗالدر المصون: ( ٘ٛٔ)
 .ٜٙ/ٖينظر: روح المعاني: ( ٙٛٔ)
 .ٕٚٙ/ٚالمباب: ( ٚٛٔ)
 .ٕٕٔ/ ٖينظر: بالغة القرآن الكريم: ( ٛٛٔ)
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I I thought I could write in search of the last verses of Surah 

linguistic study, because these studies fascinated me so much since 

graduate studies and research provided by the above, namely, 

(Office of Uday bin Zeid-Abadi) linguistic study (saw) in the Qur'an 

study of the linguistic and Surat (Calamity) study of language / 

formula trigger in Nisa morphological study (tag). The research 

plan is as follows: 

The research includes a preface, followed by three sections and 

the search results and then proved the most important sources and 

references dealt with. 

Talked at boot about the reason for naming the sura and the 

meaning of her name and where I got and what I talked reviewing 

legal provisions that have come out as well as narrative dialogue 

that brought him and dealt with in the first section Style: (audio 

issues), and talked about two phenomena: Alaalal and slurring, and 

spoke in the second section : for most ills expressive reported in the 

third section the most important faces syntactical according to 

readings contained therein. The most important results. 


